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الشام للطيران المتورطة في دعم االنتهاكات الفظيعة 

للنظام السوري

أواًل: منظمــة الصحــة العالميــة تســتخدم “أجنحــة الشــام للطيــران” 
المتورطــة فــي دعــم انتهــاكات النظــام الســوري ونقــل المرتزقــة الــروس 

إلــى ســوريا:

بتاريــخ 10/ كانــون الثانــي/ 2021 نشــرت منظمــة الصحــة العالميــة عبــر الحســابات الرســمية الموثقــة 
التابعــة لهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، خبــرًا ُتشــير فيــه إلــى وصــول كميــة مــن المــواد الطبيــة 
المتعلقــة باالســتجابة لجائحــة كوفيــد-19، والتــي كانــت مخزنــة فــي مســتودعات المنظمــة فــي دبــي 

إلــى مطــار بنغــازي فــي ليبيــا.
أظهــرت الصــورة المنشــورة مــع الخبــر أن عمليــة النقــل تمــت عبــر شــركة أجنحــة الشــام، كمــا هــو 

واضــح:

وشــركة أجنحــة الشــام هــي شــركة طيــران ســورّية خاّصــة تأسســت أواخــر العــام 2007 كإحــدى 
شــركات مجموعــة شــموط التجاريــة، حيــث صادقــت وزارة التجــارة الداخلية وحماية المســتهلك على 
القــرار رقــم 365، وبموجبــه تــم اعتمــاد النظــام األساســي للشــركة، ويبلــغ رأســمال الشــركة المصــرح 
عنــه 225 مليــون ليــرة ســورية، مديــر الشــركة محمــد عصــام شــموط ونائبــه محمــد عــاء شــموط 

https://aliqtisadi.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://chamwings.com/ar/about-us/
https://twitter.com/WHOLIBYA/status/1348569393899347969
https://www.facebook.com/WHOLIBYA/posts/3925198837491306
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الشام للطيران المتورطة في دعم االنتهاكات الفظيعة 

للنظام السوري

لكــّن المالــك الفعلــي وفــق مصــادر عديــدة، هــو رامــي مخلــوف، ابــن خــال رئيــس النظــام بشــار األســد، 
والــذي قــام األخيــر بمصــادرة الغالبيــة العظمــى مــن ممتلكاته داخل ســوريا، ونعتقد أن شــركة أجنحة 
الشــام مــن ضمنهــا، حيــث تعمــل فــي ســوريا، ومــن غيــر المتوقــع أن يســمح لهــا النظــام الســوري 

بالعمــل فــي ســوريا مــا لــم يكــن قــد وضــع يــده عليهــا بعــد الخــاف مــع رامــي مخلــوف.

ونظــرًا لمســاهمة شــركة أجنحــة الشــام فــي دعــم النظــام الســوري ماديــًا ونقــل مــواد ومعــدات 
ــران ومــن غيرهــا مــن الــدول الداعمــة للنظــام الســوري، ســاعدته فــي قمعــه وفــي  ومرتزقــة مــن إي
ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية فقــد 
ــة األصــول فــي 23/  ــب مراقب ــات عليهــا مــن خــال مكت ــة عقوب ــات المتحــدة األمريكي فرضــت الوالي

.2016 كانــون األول/ 

كمــا أكــدت العديــد مــن التقاريــر بــأن “أجنحــة الشــام للطيــران” قــد قامــت بنقــل المرتزقــة الــروس، 
والمتعاقديــن العســكريين الــروس إلــى دمشــق والاذقيــة، وذلــك مــن مطــار روســتوف باتــوف 

ــي. الدول

وأظهــرت تقاريــر أخــرى تــورط “أجنحــة الشــام للطيــران” بنقــل مرتزقــة مــن مقاتليــن ســوريين جندتهم 
روســيا مــن أجــل القتــال فــي ليبيــا إلــى جانــب قــوات اللــواء الليبــي المتقاعــد خليفــة حفتــر فــي المعارك 

ضــد حكومــة الوفــاق الليبية.

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0690.aspx
https://www.reuters.com/investigates/special-report/russia-flights/
https://www.independent.co.uk/news/world/africa/libya-war-haftar-gna-syria-russia-wagner-uae-tripoli-a9566736.html
https://twitter.com/YorukIsik/status/1259986382778437633
https://twitter.com/YorukIsik/status/1259986382778437633
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الشام للطيران المتورطة في دعم االنتهاكات الفظيعة 

للنظام السوري

ثانيــًا: الســيدة إليزابيــث هــوف ممثلــة منظمــة الصحــة العالميــة فــي 
ليبيــا مســؤولة عــن دعــم “أجنحــة الشــام للطيــران”:

ــل األمــم المتحــدة، لكــن فشــل األمــم  ــة مــن قب ــر معاقب ــران” غي ــح أن “أجنحــة الشــام للطي وصحي
المتحــدة فــي فــرض عقوبــات علــى جميع الشــركات المتورطة في دعم االنتهــاكات الفظيعة للنظام 
الســوري ال يبــرر قيــام منظمــة الصحــة العالميــة باســتخدامها وإن كانــت أســعارها منخفضــة عــن 
ل بالتالــي دعمــًا الســتمرار عملهــا وتوريــد المزيــد  غيرهــا، ألن أي مــردود مــادي إلــى هــذه الشــركة ُيشــكِّ
مــن الميليشــيات واألســلحة اإليرانيــة والمرتزقــة الــروس الرتــكاب مزيــد من االنتهاكات الوحشــية في 
ســوريا، وكان بإمــكان منظمــة الصحــة العالميــة اســتخدام شــركة طيــران أخــرى، بمــا فيهــا شــركات 

الطيــران الليبيــة.
إن الســيدة إليزابيــث هــوف باعتبارهــا تمثــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي ليبيــا، والتــي كانــت ســابقًا 
ممثلــة لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي ســوريا لســبع ســنوات منــذ عــام 2012 حتــى العــام األســبق 
2019 مســؤولة عــن هــذا االســتخدام الــذي أدى إلــى دعــم حقيقــي لـــ “أجنحــة الشــام للطيــران” وإلــى 

إهانــة لماييــن الضحايــا الســوريين الذيــن تــأذوا مــن انتهــاكات النظــام الســوري.

https://twitter.com/WHOLIBYA/status/1348569393899347969
https://www.facebook.com/WHOLIBYA/posts/3926874443990412
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الشام للطيران المتورطة في دعم االنتهاكات الفظيعة 

للنظام السوري

ثالثًا: إدانة وتوصيات:

ــة لـــ “أجنحــة الشــام  ــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اســتخدام منظمــة الصحــة العالمي تدي
للطيران”، وتدين أي دعم مادي أو لوجستي أليٍّ من الشركات التابعة أو المملوكة للنظام السوري؛ 
ألنــه ســوف يســتخدم القســم األعظــم مــن المــردود فــي ارتــكاب أفظــع االنتهــاكات مــن أجــل الحفاظ 
علــى الســلطة، فالنظــام الســوري نظــام دكتاتــوري شــمولي وال يــكاد يوجــد حيــاة مؤسســاتية فــي 

ســوريا، فأغلــب المؤسســات تصــبُّ فــي خدمــة األجهــزة األمنيــة والســلطة الحاكمــة.

توصيات:
منظمة الصحة العالمية:

فتــح تحقيــق فــي اســتخدام “أجنحــة الشــام للطيــران” المتورطــة فــي دعــم النظــام الســوري 	 
وحلفائــه بشــكل فظيــع، ومســاءلة المســؤولين عــن ذلــك.

إلغاء كافة العقود معها والتعهد بعدم العودة لاستعانة بها.	 
ــا الذيــن تأثــروا بحــزن وأســى، 	  إصــدار بيــان يتضمــن توضيــح واعتــذار مــن األذى النفســي للضحاي

وقــد رصدنــا أن الكثيــر منهــم قــد عبــر عــن ذلــك عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــم.

إلى كافة هيئات ومنظمات األمم المتحدة:
إنَّ فشــل مجلــس األمــن فــي فــرض عقوبــات على األفراد والشــركات الداعمة النتهــاكات النظام 	 

الســوري ال يعنــي بحــال مــن األحــوال جواز االســتعانة بهــا ودعمها ماديًا أو لوجســتيًا.
إن االســتعانة بالشــركات المتورطــة فــي دعــم النظــام الســوري ُتشــكل إهانــة لألمــم المتحــدة 	 

وُتفقدهــا كثيــرًا مــن موضوعيتهــا ومصداقيتهــا، وعلــى كافــة هيئــات األمــم المتحــدة تجنــب مثــل 
ذلــك وااللتــزام بأعلــى معاييــر حقــوق اإلنســان واحتــرام مشــاعر الضحايــا.



 www.snhr.org - info@sn4hr.org


